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A Sigatoka Negra reduz a área foliar da planta o que causa grande impacto na produção de
frutos. A pesquisa foi realizada em Registro-SP com objetivo de simular o efeito da
desfolha em 2 períodos de formação do cacho na produção da bananeira ‘Nanica’. O
delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x8
(períodos de formação x número de folhas na floração), com 6 repetições. O número de
folhas variou de 6 a 13. O Período 1, foi de 15/04/2013 a 29/09/2013, com temperatura
média máxima de 24,3ºC, média mínima de 14,6ºC, precipitação acumulada de 465 mm,
radiação total de 1830 MJ m-2 e UR média 79,80%. O Período 2, foi de 07/01/2014 a
12/04/2014, com temperatura média máxima de 32,2ºC, média mínima de 21,9ºC,
precipitação acumulada de 426 mm, radiação total de 1824 MJ m-2 e UR média de 75%. A
resposta do peso do cacho ao número de folhas mantido na floração foi linear nos dois
períodos de formação do cacho (Período 1 Y=12,38+1,14x** R2=0,79**, r=0,88**);
Período 2 Y=15,76+1,12x** R2=0,89**, r=0,94**). No Período 1, o peso do cacho variou
de 19 a 27 kg planta-1 e no Período 2 de 22 a 30 kg planta-1, enquanto o número médio de
pencas foi de 8,60 e 10,16, respectivamente. O tempo de enchimento aumentou
proporcionalmente com o aumento do número de folhas (Y=105,95+1,48x* R2=0,55*,
r=0,74*), e consequentemente com o peso do cacho, todavia a variação entre o maior e
menor número de folhas foi de apenas quinze dias.
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